Монденскиот, традиционалниот, мистичен – неверојатно романтичен Санторини за
време на најголемиот христијански празник Велигден е центар на светот! Имате
можност да го посетите најсветото место на Санторини – Пиргос, каде на
традиционален начин се прославува Христовото Воскресение. Архипелагот од
вулкански острови (Киклади) се наоѓа 220 километри југоисточно од копното на Грција
и со своите живописни и разнобојни карпи раскажува своја историја. Симболот на
грчкиот туризам, препознатлив по куќичките од бел камен со плави покриви е еден од
10-те најромантични дестинации во светот. Опфака територија од околу 96 км2,
должина на обала од околу 69 км.
ПРОГРАМА НА ПАТУВАЊЕТО:
1 ден: Полетување од Солун, пристигнување во Санторини. По пристигнувањето,
трансфер до избраниот хотел од табелата и сместување.
2 – 6 ден: Престој во избраниот хотел на база на избраната услуга. Слободно време
за индивидуални активности, одмор или некои факултативни излети.
7 ден: Одјавување и напуштање на собите според хотелските правила. Слободно
време до организираниот трансфер до аеродромот во Санторини . Полетување од
Санторини, слетување во Солун.

Термин од 24.05.2019
Цени од 394 €
Kalimera Hotel 3* од 394 евра
Aqua Blue Hotel 4* од 634 евра
Santo Miramare Luxury Resort Hotel 4* од 767 евра
САНТОРИНИ ЛЕТО 2019
Rodakas Hotel 3*
3***
RO Santorini
Caldera Romantica 3*
3***
BB
Santorini
Holiday Beach Resort 3*
3***
RO Santorini
Rodakas Hotel 3*
3***
RO Santorini
Mediterranean Beach Hotel
4*
4****
BB
Santorini
Veggera Hotel 4*
4****
BB
Santorini
Rose Bay Hotel
Museum Spa Wellnes
Hotel 4*

€
€
€
€
€
€

4****

BB

Santorini

€

4****

BB

Santorini

€

* Пакет аранжмани со вклучен хотел, авио билет, трансфер до избраниот хотел …

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:
- Авионски билет Солун – Родос – Солун
- Сместување во избраниот хотел на база на избраната услуга
- Трансфер аеродром – хотел - аеродром
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА:
- Превоз Скопје – Солун
- Задоложително патничко осигурување
- Останати индивидуални трошоци и факултативни екскурзии
* Аеродромски такси 41 еур
Цените се дадени по лице во евра за уплата во денари ( 1 еур= 62 мкд)
За потврда на резервација потребно е уплата од мин 30% депозит
Цените и расположливоста на места зависи од состојбата во момент на самата
резервација
Голем избор на хотели – побарајте информации во агенција за бараниот термин на
Вашето патување…
Информации и резервации на Ноа Турс 077 993 903

